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Screeningsafgørelse efter reglerne om miljøvurdering af Skovrejsningsprojekt på 

adressen Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå, matr. 1a, 1e og 6b Gersholt, Torslev.   

Frederikshavn Kommune modtog den 16. januar 2023 anmeldelse om et 

skovrejsningsprojekt på matr. 1a, 1e og 6b Gersholt, Torslev beliggende ved 

Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå. Se vedlagte oversigtskort.  

Projektet er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – nærmere bestemt bilag 2, 

punkt 1d (Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden 

arealudnyttelse).  

Projektet skal således screenes, for at afklare hvorvidt projektet på grund af dets art, 

dimension eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ifølge § 8 i Bekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2023 om jordressourcens anvendelse til 

dyrkning og natur skal skovplantning anmeldes til kommunen, som skal vurdere om 

projektet er i overensstemmelse med kommuneplan, naturbeskyttelsesloven mm.

Kommunens afgørelse

Skovrejsningsprojektet ønskes på tre arealer der i dag er landbrugsjord og tilsammen 

udgør ca. 4 hektar. To af arealerne ligger inden for et område der i kommuneplan 2015 

er udpeget som positivt i forhold til skovrejsning og det tredje i et område der er neutralt 

ift. skovrejsning. projektarealet ligger i et område som er udlagt som særligt værdifulde 

landskaber, men ikke i større, uforstyrrede landskab eller geologiske 

beskyttelsesområde. Frederikshavn Kommune vurdere skovrejsningsprojektet ikke vil 

være i konflikt med udlægningen af området som særligt værdifulde landskaber, da 

projektet befinder sig i et område med skov i nærheden som allerede veksler mellem 

halvåbent landskab og skov. Derfor vil projektet ikke ødelægge/udvaske oplevelsen af 

det landskab, som er karakteristisk for området.  

Frederikshavn Kommune har vurderet, at projektet ikke på grund af dets art, 

dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Projektet kræver således ikke udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Sagsnummer: GEO-2023-00471

Dokumentnummer: 7046090

Sagsbehandler:

Lars Christian Aage

Direkte telefon:

+45 9845 7702
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Kommunen har vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til natur og 

miljø og at anlæggets påvirkning i kumulation med allerede eksisterende aktiviteter ikke 

vil indvirke væsentligt på omgivelserne. 

Selve screeningen fremgår af vedlagte bilag. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 1. 

marts 2023 

Klagevejledning

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold 

til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget 

efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald 

og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 

repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til §21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres 

ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 1. marts

2023. I henhold til bekendtgørelsens §51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens 

offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den 29. marts 2023. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via 

dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som 

borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen 

med NEM-ID. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 

klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og 

organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet

bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et 

bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

https://indberet.virk.dk/
https://www.borger.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.frederikshavn.dk/
http://www.frederikshavn.dk/
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I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven 

være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 98 45 77 

02 eller e-mail: lraa@frederikshavn.dk

Bilag 1: Screening af konkret projekt vedrørende Skovrejsning på 

Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå, jf. lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bilag 2: Kortbilag – Arealerne som ønskes beplantet 

Kopi til: 

 Ansøger/konsulent: Anders B. Rasmussen (Hededanmark A/S) 

ARAS@hededanmark.dk    

Har du spørgsmål eller vil besvare brevet

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt. 

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer 

3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen 

- dog ikke onsdag

Oplys altid sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Lars Christian Aage

Biolog
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Bilag A: Screening af konkret projekt vedrørende Skovrejsning på Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå, 

jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Sagsnr.: GEO-2023-00471

Miljøscreening udført pr. 23. februar 2023 ud fra ansøgningsskema pr. 16. januar 2023

VVM Myndighed Frederikshavn Kommune

Basis oplysninger Skovrejsning på matr. 1a, 1e og 6b Gersholt, Torslev 

Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges): Skovrejsning på landbrugsjord. Set samlede projektareal er ca. 4 hektar og kommer til at bestå af en skovbryn bestående af buske og 
løvtræ. I kerneskoven plantes der stykker med blandet løv, herunder eg, kirsebær, ær, spidsløn. Et stykke med primært bøg og et stykke 
med primært eg. Der kan forekomme gruppevise beplantninger med nål heri.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre: Lone og Rasmus Hougaard (Gjersholt ApS); Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå; Tlf. 30 78 51 32   

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson: Anders B. Rasmussen (Hededanmark A/S); Jellingvej 3, 9230 Svenstrup J; Tlf. 23 82 05 06; ARAS@hededanmark.dk   

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum):

Gjersholtvej 9, 9750 Østervrå, matr. 1a, 1e og 6b Gersholt, Torslev, 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel 
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):

Frederikshavn Kommune 
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Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det 
konkrete projekt – Målestok angives::
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Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg):

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021):

X

Er projektet opført på bilag 2 til ”Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM)” - (lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021):

X Bilag 2, Punkt 1d: Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
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Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter, angives navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:

-

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2:

 Det fremtidige samlede befæstede areal i m2: Ikke relevant

 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2: Ikke relevant

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:

 Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m:

Nej

 Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m2: Ca. 4 hektar

 Projektets bebyggede areal i m2: -

 Projektets nye befæstede areal i m2: -

 Projektets samlede bygningsmasse i m3: -

 Projektets maksimale bygningshøjde i m: -

 Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder 
i forbindelse med projektet:

Skovrejsningen etableres på landbrugsjord. Ingen nedrivning.

 Projektets kapacitet for strækningsanlæg: -

 Projektets længde for strækningsanlæg: -
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Projektets karakteristika: Bemærkning/begrundelse

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:

 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Intet.

 Vandmængde i anlægsperioden: Intet.

 Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Begrænset mængder af planteemballage.

 Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Intet.

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden:

Intet.

 Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Intet.

 Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå: -

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen:

 Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: -

 Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: -

 Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: -

 Vandmængde i driftsfasen: -

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen:

 Farligt affald: Intet.

 Andet affald: Begrænset mængder af planteemballage.

 Spildevand til rensningsanlæg: -

 Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: -

 Håndtering af regnvand: -
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Projektets karakteristika: JA Skal
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet
(herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?

X
Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning

8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger?

X
Ikke relevant

9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant

10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant

11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant

12. Vil projektet give anledning til støvgener?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant

13. Vil projektet give anledning til lugtgener?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant

14. Vil projektet give anledning til lysgener?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant
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Projektets karakteristika: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, 
herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

 I anlægsfasen? X Ikke relevant

 I driftsfasen? X Ikke relevant
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Projektets placering: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for 
området?

X
Der er ingen lokalplan for de tre områder. 

17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?

X

To af de tre arealer ligger inden for et område hvor skovrejsning er ønsket (grønt). Det tredje område 
ligger i et neutralt område hermed.  

18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen 
i negativ retning?

X
-

19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer?

X
To af arealerne ligger inden for skovbyggelinjen, men skovrejsningen er ikke i konflikt med denne.
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To af arealerne ligger delvist i et areal som er markeret som Marksystem, Jernalder (dateret 500 
f.Kr. - 374 e.Kr.). De to steder bliver i dag drevet som mark og det vurderes derfor ikke at være i 
konflikt med denne. 
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20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? X Nej det er den ikke. 

21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner?

X
-

22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af 
nærliggende jordforureninger?

X
Nej der er ingen kendt jordforurening på skovrejsningsarealerne. 

23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder?

X
Nej der er ingen råstofområder i nærheden af skovrejsningsprojektet. 

24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets grundvand?

X
At erstatte dyrket landbrugsjord med løvskov vurderes at have en positiv effekt på grundvandet

25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i 
form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder
(herunder sårbare vådområder)?

X
Projektet påvirker ikke overfladevand i området

26. Forudsætter projektet rydning af skov? X -

27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af X -
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reservater eller naturparker?

28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag?

X
Nej der er ingen fredet områder i nærheden af projektet arealet. 
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Projektets placering: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder?

 Nationalt?

X

Nej der er ikke noget beskyttet natur på de tre udpegede arealer. Arealerne bliver i dag drevet som 
marker. Det sydligste af arealerne kommer til at omkranse en sø, men med en afstand på ca. 10 
meter som indikeret i ansøgningen, vurderes det positivt ift. denne.   

 Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?

X

Det nærmeste Natura 2000-habitatområde nr. 217 Nymølle Bæk og Nejsum Hede ligger ca. 5,5 km 
syd for skovrejsningsprojektet. På udpegningsgrundlaget for området er der følgende arter: 
Bæklampret (Lampetra planeri) og Odder (Lutra lutra). Det vurderes at et skovrejsningsprojekt som 
dette i denne afstand vil have en neutral effekt på disse arter.    

 Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?

X

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Potentiel forekomst i området af de 
nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og 
udyrkede arealer i øvrigt. 

På baggrund af faglig rapport nr. 635 fra DMU samt øvrigt kendskab til området vurderes det 
umiddelbart, at det kunne være: Spidssnudet Frø, Markfirben, Løgfrø, Odder, Dværgflagermus, 
Skimmelflagermus, Langøret Flagermus, Vandflagermus og Gul Stenbræk (DMU-rapport nr. 322). 
På det specifikke areal er der ikke registreret nogle af de nævnte specifikke arter. De nærmeste 
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observationer er af løgfrø ca. 1 km vest, spidssnudet frø ca. 1,2 km vest, gul stenbræk 3,1 km øst og
odder 700 meter syd. 

Frederikshavn Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt 
yngle- og rasteområder for de nævnte arter, pga. afstanden samt at arealerne som ønskes beplantet 
i da er markarealer uden den store naturværdi.  

 Forventes området at rumme danske rødlistearter?
X

Skov-gøgelilje er observeret ca. 1,2 km mod øst og butsnudet frø er observeret ca. 1,2 km mod vest. 
Skovrejsningen vurderes at have en neutral effekt på disse to arter da arealet i dag er dyrket mark.  

30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?

 Overfladevand? X -

 Grundvand?

X

Der er en deklaration der ligger på arealet med BNBO hvor der står at 75 % af træerne skal være 
løvtræer. Det skyldes at ikke løvfældende træer skærmer for regn der bliver hængende i trækronen 
og fordamper og af det der løber ned på jorden optages en stor del af træernes rødder, derfor 
dannes der mindre grundvand på skovarealer end åben landbrugsjord. Grundvand dannes primært 
om vinteren og derfor vil løvfældende træer ikke tilbageholde så meget vand i denne periode som 
nåletræer. Men forureningsmæssigt er skov meget bedre en landbrugsmarker. Det lyder som om 
størstedelen af træerne også skal være løvtræer, så Grundvand har derfor ingen bemærkninger til at 
der rejses skov på de viste arealer.

 Naturområder? X -

 Boligområder (støj/lys og Luft)? X -

31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse?

X
-

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område? X -

33. Kan projektet påvirke?

 Historiske landskabstræk? X Ingen konflikt her.

 Kulturelle landskabstræk? X Ingen konflikt her.

 Arkæologiske værdier/landskabstræk? X Ingen konflikt her.

 Æstetiske landskabstræk?

X

Alle tre arealer ligger inden for et område som er udpeget som Bevaringsværdige landskaber –
Særligt værdifulde landskaber. De særligt værdifulde landskaber er udpegede for at bevare særegne 
og egnskarakteristiske landskabstræk og skal bidrage til at give borgere og gæster unikke 
naturoplevelser. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for anvendelse til 
formål, der kan påvirke oplevelsen af landskabet, f.eks. større byggeri samt større veje og tekniske 
anlæg. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. 
Der bør vises tilbageholdenhed med at udviske egnskarakteristiske træk i landskaberne. For at give 
mulighed for at opleve landskaberne må der etableres stier, primitive overnatningsanlæg og 
lignende mindre anlæg til brug for friluftsliv og turisme i det omfang, det ikke forringer 
landskabsværdierne væsentligt. Ved udpegningen er der lagt vægt på oplevelsen af landskabet 
samt, at området har et væsentligt geologisk, kulturhistorisk eller biologisk indhold. Ud over at 
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beskytte disse landskaber mod større byggeri, anlæg og lignende er det vigtigt, at deres 
karakteristiske træk bevares, f.eks. ved ikke at anlægge søer i ådale, ikke at rejse skov i større, 
sammenhængende landskabsrum, ikke at udjævne slugter ved jordopfyldning m.v. Det er 
Kommunes vurdering at skovrejsningsprojektet ikke er i konflikt hermed da to af arealerne er udlagt 
som et område hvor skovrejsning ønskes og det tredje areal er neutralt og vil være en udvidelse af 
en eksisterende skov. Se evt. punkt 17.   

 Geologiske landskabstræk? X Ingen konflikt her.
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Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning: JA Skal 
undersøges i 

miljøvurdering

NEJ Bemærkning/begrundelse

34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for 
den forventede miljøpåvirkning?

X
Skovrejsningen søges på et areal som er udlagt som landbrugsjord. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative 
forhold)?

X
Der er ikke fundet nogle kumulative forhold.

36. Er der andre kumulative forhold? X -

37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige 
udstrækning, f.eks. geografisk område? X Der er tale om skovrejsning på et stykke landbrugsjord. Projektet forventes ikke at have nogle

væsentlige miljøpåvirkninger. 

38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen? X -

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens 
område?

X
-

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande? X -

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?

 Enkeltvis? X -

 Eller samlet? X -

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks? X -

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen? X -

44. Er påvirkningen af miljøet?

 Varig? X -

 Hyppig? X -

 Reversibel? X -

Konklusion: JA NEJ

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering 
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af 
krav om miljøvurdering?

X

Skovrejsningsprojektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet og er 
således ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
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